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  ''שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך''
''שופטים'', ואילו לקמן  –כאן נקט הכתוב בלשון רבים 

ת אל הכהנים נאמר ''כי יפלא ממך דבר למשפט...ובא
הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם'', ''שופט'' 

  לשון יחיד, מדוע? –
  

אמרו חז''ל במסכת ברכות דף ס''א: צדיקים יצר טוב 
יצר הרע שופטן, בינונים  –שופטם [מנהיגם], רשעים 

זה וזה שופטן, כלומר, הצדיק אם הוא מתעורר  –
 –רשע לאיזה דבר, בדרך כלל דבר טוב הוא, ואילו ה

בדרך כלל מעשיו רעים. ולבינונים ישנם שני מנהיגים, 
  היצר הרע והיצר הטוב גם יחד.

, בינונים'' –ומובא שם בגמרא: ''אמר רבא: כגון אנו 
  שיש להם שני מנהיגים.

 – ''שפטים ושטרים תתן לך''לכן אומר הכתוב 
הלואי ונהיה מאותם אלו שגם היצר הטוב וגם היצר 

כל זה בזמן הזה, אבל לעתיד הרע שופטים אותם. 
לבא ישחט הקב''ה את היצר הרע, לכן בהמשך 

אז יהיה  –'' בימים ההםנאמר: ''השופט אשר יהיה 
  היצר הטוב! –שופט א' בלבד 

  דרושים ולקחי מוסר
  

  ''צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ''
ובספרי: מלמד שמינוי הדיינים כדאי להחיות את 

  אדמתם. ישראל ולהושיבם על
לשון הספרי שמינוי דיינים ''כדאי'' להחיות את ישראל 
צריך ביאור: וכי רק ''כדאי'' הוא, והלא כל התורה לא 
ניתנה לישראל אלא על מנת שישמרו את הדינים, 

  כמו שדרשו חז''ל על הפסוק ''ואלה המשפטים''?
  

בפרשת וירא הקשה בעל העקידה מדוע נענשו אנשי 
מור, במה שונה היה דינם מאנשי סדום בגזירת כליון ג

גבעה, שגם חטאו ופשעו ונענשו בעונש כבד, אך לא 
  עברו מן העולם?

ברם יש מדינה שחוקיה טובים ושופטיה ישרים, אלא 
שלעיתים גוברים הרשעים ופורעים החוק, ומהם 
לומד ההמון להשחית דרכו. מדינה זו, עם כל 
 ורשעותה, עדיין יש לה תיקון. כי כאשר יתעורר

הצדיקים והישרים ויתגברו על הרשעים, יוכלו להשיב 
את העם מדרכו הרעה, ללכת אחרי חוקי המדינה 

  הישרים.

אך אם החוקים עצמם, חוקי רשע והשחתה הם, שוב 
אין למדינה זו תיקון, שהרי ההשחתה אינה תוצאה 

 –של סטייה מהדרך, אלא כל הדרך כשלעצמה 
  מושחתת.

רק ההשחתה עצמה, זה היה עוונה של סדום, לא 
  שחוקיה היו מרושעים ואכזריים.אלא העובדא 

ולכן לא היתה כל עצה להשיבה למוטב, אלא רק 
  לעוקרה ולבטלה כליל מן העולם.

אפשר שלכך התכוון הספרי באומרו: ''שמינוי הדיינים 
להחיות את ישראל'', היינו, המינוי עצמו, אף  כדאי

ל מקום אם לא בכל הזמנים יצייתו לדיינים, מכ
העובדה שיהיו להם דיינים השופטים בצדק וביושר, 

 –גם כאשר ירשיעו  היא שתעמוד לזכותם בכל עת,
  ''להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם''.

  שב שמעתתא
  

''והיה בשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה 
  התורה הזאת על ספר''

בנביא נאמר כך: ''בן שנה שאול במלכו'', וביארו 
תינו, כי אין הכוונה ששאול מלך על ישראל בהיותו רבו

היה נקי  –בן שנה, אלא שכאשר עלה על כס המלכות 
מן החטא כתינוק בן שנה. וזאת משום שנשיא 

  שנתמנה על הציבור, מוחלים לו על כל עוונותיו.
ידוע מאמר רבותינו כי התורה מגינה על האדם מן 

  בעודו עוסק בה. –החטא 
את מאמר הכתוב שלפנינו: ''והיה ולפי זה יש לבאר 

כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו...וקרא בו כל ימי 
  חייו''.

וכך היא כוונת הכתוב: אם חפץ המלך, שכל ימי חייו 
יהיו כאותו יום בו עלה על כסא ממלכתו, אם רוצה 

שבתו על ב'' –הוא, שכל הזמן יהיה נקי מן החטא 
בתורה כי אז מוטל עליו להגות  – כסא ממלכתו''

, שכן, ''וכתב לו...וקרא בו כל ימי חייו''תדיר, 
 –העיסוק בתורה מגן מן החטא, והלומד תורה תדיר 

  ניצול מן החטא תמיד.
  משכיל לדוד

  
''מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו... ומי 
האיש אשר נטע כרם ולא חללו... ומי האיש אשר 
ארש אשה ולא לקחה... האיש הירא ורך הלבב ילך 

  וישב לביתו''



פירשו חז''ל שירא  –''האיש הירא ורך הלבב'' 
רמז מעבירות שבידו, ולפי זה, כתב בספר שם אליהו 

ראשי התיבות של המילים ''אשר בנה נחמד דהנה 
  .13בית חדש'' עולים בגימטריא 

ראשי התיבות של המילים : ''אשר נטע כרם'', עולים 
  .71בגימטריא 

ראשי התיבות של המילים ''אשר ארש אשה'' עולים 
  בגימטריא שלש.

לבב'' הם הרך וירא ה''וראשי התיבות של המילים 
  ''.הוה''

שכן ישנם בני אדם הסבורים שנעשו בני שלש עשרה 
בר מצוה, ומכאן והלאה בכוחם לבנות בית חדש  –

חכמי  71 –לתורה ועבודה, לטעת כרם של חכמים 
 3ת אשה, ובכך להיות א' מתוך הסנהדרין, או לשא
  [הקב''ה, אביו ואמו].השותפים שבאדם 

תיכף ומיד,  –בהוה באה התורה ומזהירה, שלפני כן, 
  על האדם לתקן את עצמו ולסור מעבירות שבידו!

  שם אליהו
  

''וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא 
  ראו''

ופכי דמים וברש''י: וכי עלתה על לב שזקני בית דין ש
הם? אלא לא ראינוהו, ופטרנוהו בלא מזונות ובלא 

  לויה.
הסבר מעניין נתן רבי יעקב ניימן בדברי רש''י אלו: 
''וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם? 
אלא לא ראינוהו, ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה'', 
דקאי על הרוצח שלא ליוו את הרוצח! דהיינו שזקני 

ן היו צריכים לומר: ידינו לא שפכו את הדם בית די
הזה, בכך שפטרנו אותו בלי התייחסות, כי עצם מצבו 
הירוד של הרוצח, נובע מחוסר תשומת לב וחוסר 
אהבה, ואילו היו זקני בית דין מאתרים את הנקודה 
הזאת בלבו, והיו מטפחים אותו בכמה מילות עידוד 

מלה ומאכל ומשתה, היה נשאר בלבו האהבה והח
שנהגו בו, וכך היה ממשיך לנהוג הלאה, כי אם זקני 

יות, רבית דין, עומדים במדריגה גבוהה באהבת הב
ם מעט אהבה, גם בליבו של האיש ואינם נותנים לאד

הזה, ולא היה מגיע לידי רציחה, ועל זה הם היו  הגס
  ''ידינו לא שפכו את הדם הזה''!... –צריכים לומר 

  דרכי מוסר
  

  ועלהפטרת השב
  
  ''אנכי אנכי הוא מנחכמכם''

ביאר הרב אברהם יודלביץ, דהנה בעצם קשה איך 
יכול הקב''ה לכפר על חטאינו, הלא מלך שמחל על 

  כבודו אין כבודו מחול?

התשובה היא, כל זה כשמדובר על מלך בשר ודם, 
שאם מישהו, למשל ירק עליו או בזה אותו, הוא 

כי באמת באמת פגע בו, אבל אדם שעשה עבירה, ו
פגע הוא בהקב''ה? ודאי שאין אפשרות לפגוע בו 
יתברך! ''אני ה'' קודם שיחטא האדם, ו''אני ה'' לאחר 
שחטא אדם, לא השתנה בי מאומה. אצל האדם 

  נעשתה עבירה, אבל לקב''ה לא אירע מאומה.
, לכן ''אנכי''הוא אותו 'אנכי'' ': זהו שאומר הכתוב

כם וקבלת תשובתכם במחילת עוונותי ''מנחמכם''אני 
  באהבה!

  דרש אב
  

  אלול
רבי שלום מעלזא היה דורש את המילים של ''אלול'' 

ל פי הפסוק ''כמים המורכבים מהמילים ''לו'' ו''לא'' ע
ופירושו, כפי  לב האדם לאדם'' הפנים לפנים כן

אם הוא  –שאדם מסתכל במים ובבואתו משתקפת 
יא מחייך, היא מחייכת, אם הוא מזעיף פנים, ה

מזעיפה פנים. כך גם האדם כלפי חבירו, אם הוא 
 , אז גם התנהגותו של חבירו משתקפתאוהבו ומכבדו

  כמוהו ונהיים כמים הפנים לפנים.
, מדוע השתמש שלמה המלך האך נשאלת השאל

''כמים הפנים לפנים'', למה  –דווקא בדימוי ל''מים'' 
שלח אותנו להרחיק לכת עד שפת הנהר? הרי עוד 

ם היה להם את ה''מראות הצובאות'', וכי במצרי
 –בירושלים של ימי שלמה לא היו מצויות מראות 

  שלכן הוא שולח אותנו לנהרות?!
אלא, כשיש לך מראה, הנך עומד זקוף ומביט בה 
בקורת רוח. לעומת זאת, כשתעמוד על שפת הנהר, 
תצטרך לכוף את קומתך, להשפיל מבטך אל המים 

הפנים'', כי כדי להעריך נכונה או אז תהיה ''פנים אל 
את מעלותיו של חבירך, עליך להכניע מעט את 

  גאוותך.
וזוהי בעצם עבודת ה''אלול'', לחוש שאני ''לו'' ואז 

ככל שאצמצם את אנוכיותי, תתרחב בי  –אהיה ''לו'' 
  מידת השייכות והנשיאה בעול חבירי...

  רבי שלום מבעלז
  
  

  שבת שלום!
  
  
  
  

  נ''י! יעקב חי בן גילהיוצא לאור להצלחת 
  לכל ענייני העלון נא לפנות ל

kosssover@gmail.com 


